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Tisková zpráva (16. 11. 2021) 

 
Ples Mariánskolázeňska 

 
V pátek 12. 11. 2021 se v Kulturním sále obce Drmoul konal historicky první Ples Mariánskolázeňska.  
Ples jsme uskutečnili jako společenskou událost u příležitosti 18. výročí činnosti Dobrovolného svazku obcí 
Mariánskolázeňsko. Dobrovolný svazek Mariánskolázeňsko (dále jen svazek) sdružuje venkovské obce a města v okolí 
Mariánských Lázní: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, 
Vlkovice, Zádub-Závišín a Mariánské Lázně.  
Ples začal úvodním slovem moderátorky Kateřiny Hálové.  Následovala krátká řeč předsedkyně výkonné rady svazku paní 
Dagmar Strnadové, která přivítala všechny přítomné hosty. Paní Strnadová konstatovala: “Jsem moc ráda, že přes veškeré 
překážky, vyvolané celosvětovou epidemií onemocnění Covid-19 se podařilo když ne loni, jak jsme plánovali, tak letos 
tento ples uspořádat“. 
 
Samotný ples byl spojený s doprovodným programem. Jednalo se o výstavu u příležitosti 31 let otevření česko-bavorské 
hranice  
a pádu železné opony, a také výstavu společných projektů Mariánskolázeňska a Ikom Stiftland.  Ikom Stiftland je zájmové 
sdružení, v jehož rámci spolupracuje deset měst a obcí z východní části okresu Tirschenreuth. Dobrovolný svazek obcí 
Mariánskolázeňsko spolupracoval v minulých letech na přípravě a realizaci osmi projektů se zahraničními partnery - obcemi 
Ikom Stiftland. Zároveň jsme formou fotografií prezentovali české a bavorské obce obou sdružení obcí. Výstavy si se 
zájmem prohlédli jak čeští, tak bavorští hosté. 
 
O hudební produkci k poslechu a tanci se postarala kapela Magnum Band z Brna. O příjemné překvapení se postarali žáci 
ze Základní umělecké školy Mariánské Lázně pod vedením pana Tomáše Sticha. Jazzový soubor NBS a kapela Magnum 
Band se na pódiu v závěru jejich vystoupení spojili a společně si zahráli a zazpívali.      
 
Manažerky Mariánskolázeňska si připravily pro všechny soutěživé povahy zábavný kvíz: Jak dobře to u nás znáš? Oceněno 
bylo tzv. „karlovarskou losovačkou“ 30 výherců.  Doufáme, že všichni pochopili, že jde o nadsázku této soutěže.  
A s humorem výherci přijali i výhry, jako např. poukaz na odpracování jednoho pracovního dne ve střediskové obci Tři 
Sekery.  
 
Na ples jsme obdrželi velmi pozitivní ohlasy, takže příští rok bychom na akci rádi navázali.  
 
Ples Mariánskolázeňska byl realizován v rámci projektu „Setkání bez hranic“ z Programu Přeshraniční spolupráce Cíl EÚS 
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, Dispoziční fond, reg. č. projektu DF/EÚS/EGR/0123. 
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko tak navazuje na dosavadní vzájemnou spolupráci a všestranný rozvoj  
s bavorským sdružením obcí Ikom Stiftland. 
Více o projektu naleznete zde:  
https://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/cil-eus-df-cr-bavorsko-2014-
2020/setkani-bez-hranic/ 

     

 


